
Conselho Universitário
Sinopse das deliberações da  Reunião Extraordinária, realizada em 06/05/2011

1. Homologado o ad referendum dado pela Vice-Presidência referente ao afastamento do Prof. Dr. 

Targino de Araujo Filho, para participar da LIX reunião do Conselho de Reitores da Associação 

das Universidades Grupo Montevidéo - AUGM, em Santa Fé, Argentina, no período de 27 a 

30/04/2011. 

2.  Aprovados os seguintes afastamentos do país do Prof. Dr. Targino de Araújo Filho:

2.1.  Para  participar  da  reunião  de  transmissão  do  cargo  de  Presidente  e  posse  da  nova 

Presidência da Associação das Universidades Grupo Montevidéo -  AUGM, em Montevidéo, 

Uruguai,  no dia 24/05/2011.  

2.2. Para participar do XXI Encontro da Associação das Universidades de Língua Portuguesa  - 

AULP, em Bragança, Portugal, no período de 03 a 12/06/21011. 

3.  Aprovado  o  Relatório  Anual  de  Atividades  e  o   Demonstrativo  Contábil  da  FAI-UFSCar, 

exercício de 2010.  O plenário manifestou-se favoravelmente à renovação do certificado de 

registro e credenciamento da FAI-UFSCar, junto à Secretaria de Educação Superior/MEC. 

4. Recurso impetrado pelo Sr. Renato de Miranda Granzoti, referente ao indeferimento do pedido 

de revalidação do diploma de graduação de ‘Bachelor of Science’, expedido pela University of 

Southern  Mississippi-EUA.  Após  análise,  o  Conselho  deliberou:  1)  ratificar  a  decisão  do 

Conselho de Graduação quanto a não revalidação do diploma em tela; 2) acatar os termos do 

parecer expedido pela Comissão de Revalidação de Diplomas, o qual especifica  os estudos 

complementares necessários para a revalidação. 

5. Aprovado o cronograma para discussão pela comunidade universitária, sobre a proposta de 

regulamentação da Política de Educação a Distância na UFSCar. 

6. Proposta de criação de departamentos no Campus Sorocaba. Após ampla discussão sobre o 

assunto o colegiado aprovou: 1) a criação de um Centro no Campus Sorocaba, cujos nome e 

sigla serão  submetidos à Reitoria e comunicados posteriormente ao ConsUni; 2) a criação dos 

seguintes  departamentos:  Departamento  de  Engenharia  de  Produção;   Departamento  de 

Computação; Departamento de Economia; Departamento de Física, Química e Matemática; 

Departamento  de  Ciências  Ambientais  e  Recursos  Naturais;  Departamento  de  Ciências 

Humanas e Educação; Departamento de Geografia, Turismo e Humanidades, Departamento 

de  Biologia.  Em  decorrência  destas  aprovações  acordou-se  ainda:  atribuir  ao  Diretor  do 

Campus Sorocaba a função de Diretor do Centro e a missão de coordenar a implantação do 

Centro  e  dos  Departamentos no  Campus  de Sorocaba;  atribuir  ao Conselho  do Centro  a 

definição sobre a alocação dos docentes da área de Administração a outro departamento 

instituído; assim,  as determinações definitivas dos departamentos e respectivas siglas serão 

propostas pelo Centro e apresentadas à Secretaria Geral de Planejamento e Desenvolvimento 

Institucional – SPDI. 

7. Aprovada a criação do Departamento de Teorias e Práticas Pedagógicas  no CECH. 



8. Indeferido o recurso interposto pelo ex-servidor Sérgio Carlos Fragalli em face da avaliação final 

de desempenho no estágio probatório.

Devido ao adiantado da hora, os assuntos a seguir especificados serão analisados na próxima 

reunião do colegiado:  Encaminhamentos para a promoção da discussão sobre a expansão 

física relacionada a área com vegetação de cerrado  no  Campus  São Carlos da UFSCar; 

Revisão das normas que dispõem sobre a Docência  Voluntária na UFSCar;   Relatório  de 

Autoavaliação Institucional da UFSCar 2010. 


